รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ครั้งที่ 8/2551
วันจันทรที่ 25 สิงหาคม 2551 เวลา 09.30 น. เปนตนไป
ณ หองประชุมวารินชําราบ ชั้น 3 สํานักงานอธิการบดีหลังใหม
_______________________
ผูมาประชุม
1. รองอธิการบดีฝายบริหาร
นายสุภชัย หาทองคํา
2. คณบดีคณะเภสัชศาสตร
รองศาสตราจารยนงนิตย ธีระวัฒนสุข
3. (แทน) คณบดีคณะเกษตรศาสตร
นายนรินทร บุญพราหมณ
4. (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร
นายธนาตย เดโชชัยพร
5. (แทน) คณบดีคณะนิติศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยจิรวัฒน สุทธิแพทย
6. (แทน) คณบดีคณะศิลปศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยกิติพร โชประการ
7. (แทน)คณบดีคณะบริหารศาสตร
นางสริญญา พินิจชัย
8. รักษาราชการแทนคณบดีคณะรัฐศาสตร ศาสตราจารยพิเศษ ยุวัฒน วุฒิเมธี
9. (แทน) รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปประยุกตฯ นางสาวปยะนันท กรินรักษ
10. (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ นางสุภาพร ธีระพงษสวัสดิ์
11. ประธานสภาอาจารย
ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาส จิตตเจริญ
12. (แทน)ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย นางจุรวี รรณ สายสมาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผูไมมาประชุม
1. อธิการบดี
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ
3. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
4. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ
5. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรฯ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ผูรวมประชุม
1. นางอรุโณทัย อุนไธสง
2. นางสาวสิริรัตน วงษทอง
3. นางสาวฐิตยิ าภรณ บั้งทอง
4. นายอภินันท ศรีศิริ
5. พันเอกวรสิทธิ์ เจริญพุฒ

ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ
ผูชวยศาสตราจารยอุทิศ อินทรประสิทธิ์
รองศาสตราจารยสถาพร โภคา
ศาสตราจารยนายแพทยประสิทธิ์ เพ็งสา
ผูชวยศาสตราจารยมนูญ ศรีวิรัตน

รักษาการในตําแหนงรองหัวหนาโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่
บุคลากร
นิติกร
อาจารย คณะนิติศาสตร
อาจารย คณะรัฐศาสตร
/6. นายศรัณยธร...
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6. นายศรัณยธร ปนคํา

บุคลากร คณะบริหารศาสตร

เปดประชุมเวลา

09. 45 น.

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงเพื่อทราบ
รองอธิการบดีฝายบริหาร แจงที่ประชุมเพือ่ ทราบ จํานวน 2 เรื่อง ดังนี้
1. ทานอธิการบดีติดราชการที่จังหวัด จึงมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหาร

ดําเนินการประชุมแทน
2. ตามที่ไดมกี ารตราพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551 มาบังคับใช นัน้ ในพระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดเพิม่ เติมจาก
ฉบับ พ.ศ. 2547 ดังนี้
2.1 คํานิยามของ “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับ
การจางตามสัญญาจางใหทํางานในสถาบันอุดมศึกษา โดยไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงินงบประมาณ
แผนดิน หรือเงินรายไดของสถาบันอุดมศึกษา
2.2 กําหนดใหการบริหารงานบุคคลและการดําเนินการทางวินยั สําหรับพนักงาน
เปนไปตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยกําหนด
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครัง้ ที่ 7/2551
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2551
มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
ไมมี
/ระเบียบวาระที่ 4
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ผลการพิจารณาผลงานตําแหนงชํานาญการ
ตามที่ นางอมร วิชัยวงศ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 6 ระดับ 6 สังกัด
งานกิจการนักศึกษา กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ไดยนื่ ผลงานเพื่อขอกําหนดตําแหนง
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ ระดับ 7-8 นั้น ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 10/2550
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 มีมติใหผทู ี่ยื่นขอผลงานหลังวันที่ ก.พ.อ. มีผลบังคับ ใชหลักเกณฑ วิธีการ
ก.ม. และมหาวิทยาลัยกําหนดเดิมไปจนกวามหาวิทยาลัยจะออกขอบังคับ ประกาศหลักเกณฑใหมแลวเสร็จ
ทั้งนี้ไดกําหนดใหประเมินคุณลักษณะเพิ่มเติม นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการกลัน่ กรองไดประเมินคุณลักษณะแลวเห็นวาเปน
ผูเหมาะสม และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาผลงานของบุคคลดังกลาวแลว ประธาน จึงเสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งให นางอมร วิชยั วงศ ตําแหนงนักวิชาการศึกษา 6 ระดับ 6 เลขที่ประจําตําแหนง
373 อัตรา 17,220.-บาท สังกัดงานกิจการนักศึกษา กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ดํารงตําแหนง
นักวิชาการศึกษา 7 ระดับ 7 ชํานาญการ อัตราเงินเดือน 17,220.-บาท เลขที่ประจําตําแหนงและ
สังกัดเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 27 กันยายน 2550
เอกสารประกอบการประชุม
- แบบสรุปการประเมินผลงานทางวิชาการของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
- แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล
มติที่ประชุม

อนุมัติ

5.2 ขอกําหนดตําแหนงนักวิชาการพัสดุเชี่ยวชาญ ระดับ 9
ตามที่คณะวิทยาศาสตร ขอกําหนดกรอบตําแหนงนักวิชาการพัสดุ เชีย่ วชาญ
ระดับ 9 เนื่องจากหลักเกณฑเดิมที่ ก.ม. มิไดอนุมัติกําหนดใหมีตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 6 ,7-8
ผูเชี่ยวชาญ และผูชํานาญการพิเศษ ระดับ 9 ในตําแหนงดังกลาว
/ขอเสนอเพื่อพิจารณา...
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ขอเสนอเพื่อพิจารณา
1. เดิม ก.ม. มิไดอนุมตั ิใหกําหนดความจําเปน ใหมีนักวิชาการพัสดุ เชี่ยวชาญ
ระดับ 9
2. ก.พ.อ. มอบใหสภามหาวิทยาลัย พิจารณา กําหนดตําแหนงชํานาญการ
เชี่ยวชาญ เชีย่ วชาญพิเศษ ไดตามหลักเกณฑ และวิธีการเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ อยูระหวางนําเสนอขอบังคับ
3. เหตุผลและความจําเปน และภารกิจที่คณะวิทยาศาสตรนําเสนอ ตามบันทึก
ที่ ศธ 0529.7.12/7754 ลงวันที่ 28 ก.ค. 2551 ควรมีขอมูลเพิ่มเติม อาทิโครงสรางภาระหนาที่ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ฯลฯ
4. เห็นควรชะลอเรื่อง หากสภามหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการ
เรียบรอยแลว จึงดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

ขอมูลประกอบการพิจารณา
- เปรียบเทียบหลักเกณฑ ก.ม.เดิม และประกาศ ก.พ.อ.
มติที่ประชุม
เห็นควรใหชะลอการดําเนินการไวกอน เนื่องจากขณะนี้สภามหาวิทยาลัยยังมิได
กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการการกําหนดตําแหนงชํานาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ และโครงสราง
กรอบอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักเกณฑวิธีการการกําหนดตําแหนงและ
โครงสรางกรอบอัตรากําลังของมหาวิทยาลัยแลว จึงดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป อีกทั้ง การกําหนด
ตําแหนงเชี่ยวชาญพิเศษ ระดับ 9 จะตองมีองคประกอบ ดังนี้
1. กําหนดหนาที่ปฏิบตั ภิ ารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
2. กําหนดตัวชี้วัดภาระงานของหนวยงานและลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบและ
คุณภาพงานของตําแหนงซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญที่จะเปนตัวกําหนดความยุงยากและความซับซอนของงาน
ความรูความสามารถ ความชํานาญ และความเชี่ยวชาญที่ตองการสําหรับตําแหนง ทั้งนี้ ลักษณะหนาที่
ความรับผิดชอบและคุณภาพงานของแตละระดับตําแหนงตองมีมาตรฐานไมต่ํากวาเกณฑ คือ
ตําแหนงระดับเชี่ยวชาญและระดับความเชี่ยวชาญพิเศษ ลักษณะงานตองปฏิบตั ิ
โดยผูมคี วามรู ทฤษฎี หลักวิชา หรือหลักการเกี่ยวกับงานเฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และเปนงานเชิงพัฒนา
ระบบหรือมาตรฐานของงาน หรืองานพัฒนาทฤษฎี หลักการความรูใหม ซึ่งตองมีการวิจัยเกี่ยวกับงาน
/เฉพาะดาน...
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เฉพาะดานหรือเฉพาะทาง และนํามาประยุกตใชในทางปฏิบตั ิ โดยตองประยุกตทฤษฎีแนวความคิดใหม
เกี่ยวกับเนื้อหาของงาน เพือ่ แกไขปญหาในงานที่มีความยุงยากมากและมีขอบเขตกวางขวางมาก หรือ
ถายทอดความรูเกี่ยวกับงานตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนํา หรือปรับปรุงผสมผสานเทคนิคระดับสูงระหวาง
สาขาที่เกี่ยวของ
ดังนัน้ ในการการขอกําหนดตําแนงนักวิชาการพัสดุ เชี่ยวชาญ ระดับ 9 จึงควรมี
ขอมูลเพิ่มเติม อาทิ โครงสรางภาระหนาที่ ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน ภาระงานหรือผลงานที่ผานมา และภาระ
งานในอนาคต เปนตน
5.3 ขอทบทวนการบรรจุนักเรียนทุนเพื่อเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่
18 เมษายน 2551 มีมติอนุมัติใหเปลี่ยนกรอบอัตรากําลังพนักงานซึ่งเดิมเปนของนักเรียนทุนสาขาฟสิกส
ราย นายชานนท เพชรรัตน ที่ผิดเงื่อนไขการรับทุน เพือ่ บรรจุ นางสาวกาญจนา ศิวเลิศพร นักเรียนทุน
พสวท. สาขาฟสิกส ซึ่งคณะไดทําการจางเปนลูกจางชัว่ คราวตั้งแตวันที่ 7 สิงหาคม 2550 แทน นั้น
เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร ไดพิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรในสังกัดแลวเห็นวา
นางสาวกาญจนา ศิวเลิศพร เปนผูมีความรูความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมเห็นควรสนับสนุนและ
สงเสริมใหศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น คณะจึงแจงชื่อ นางสาวกาญจนา ศิวเลิศพร เปนผูเขารับการคัดเลือก
เพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ ประจําป
2551 ในระดับปริญญาเอก สาขาฟสิกส แตเงื่อนไขและคุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับทุนจะตองเปนพนักงาน
ของรัฐและพนจากการทดลองปฏิบัติงานแลวเทานัน้ คณะวิทยาศาสตร จึงเห็นวาหากบรรจุ
นางสาวกาญจนา ฯ ในวันที่ 18 เมษายน 2551 ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลอนุมัติ จะทําใหบุคคล
ดังกลาวขาดคุณสมบัติในการรับทุน ดังนัน้ เพื่อใหบุคคลดังกลาวสามารถรับทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอกได
คณะวิทยาศาสตร จึงขอทบทวนวันบรรจุ นางสาวกาญจนา ศิวเลิศพร
จาก วันที่ 18 เมษายน 2551 เปน วันที่ 1 ตุลาคม 2550 ซึ่งเปนวันที่กรอบอัตรากําลังของ นายชานนท
เพชรรัตน ไดรับการอนุมัติ
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. คณะวิทยาศาสตร ไดจาง นางสาวกาญจนา ศิวเลิศพร นักเรียนทุนพสวท.
เปนลูกจางชัว่ คราวในตําแหนงอาจารย ตั้งแตวนั ที่ 7 สิงหาคม 2550 เนื่องจากในขณะนั้นคณะไมมีกรอบ
อัตรากําลังสําหรับการบรรจุนักเรียนทุนเพือ่ ชดใชทุน จึงไดจางเปนลูกจางชั่วคราวไปพลางกอน และไดทํา
การประเมินทดลองปฏิบัติงาน ซึ่งบุคคลดังกลาวไดผานประเมินทดลองปฏิบัติงานขณะเปนลูกจางชั่วคราว
แลวตั้งแตวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550
/2. นางสาวกาญจนา...
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2. นางสาวกาญจนา ศิวเลิศพร ไดรับคัดเลือกเปนผูมีสิทธิไดรับทุนรัฐบาลที่จัดสรร
ใหกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ ประจําป 2551 ตามความตองการของภาควิชา
ฟสิกส คณะวิทยาศาสตร ไปศึกษาในสาขาฟสิกส เนน Experiental Physics ซึ่งไดไปรายงานตัว ณ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และเขารับการปฐมนิเทศและสัมมนาเตรียมความพรอม
กอนเดินทางไปตางประเทศแลว
มติที่ประชุม
เนื่องจากกอนวันที่ 18 เมษายน 2551 เปนกรอบอัตราของ นายชานนท
เพชรรัตน หากบรรจุกอนวันที่ 18 เมษายน 2551 จะทําใหกรอบอัตรานี้มีผูครองมากกวาหนึ่งคน จึงเกิด
ปญหาในขอกฎหมาย จึง ไมอนุมัติการบรรจุ นางสาวกาญจนา ศิวเลิศพร เปนพนักงานในสถาบัน
อุดมศึกษายอนหลัง
5.4 ขออนุมัตปิ รับวุฒิพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตามที่ นางรัชดาภรณ จันทาศรี ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย ระดับ 7 อัตราเงินเดือน 16,910.-บาท สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร
ลาออกจากราชการ ตั้งแตวนั ที่ 1 กันยายน 2550 และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดจาง นายสุทิน พรหมโชติ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย สังกัดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร ในคุณวุฒิ
ปริญญาโท อัตราคาจางแรกบรรจุ 9,700.-บาท คาสวัสดิการ 5,446.-บาท ตั้งแตวนั ที่ 20 มีนาคม 2551
ทดแทนอัตราดังกลาว นัน้
เนื่องจากบุคคลดังกลาวไดสาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิวทิ ยาศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน โดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตวนั ที่ 27 มิถุนายน
2551 คณะเกษตรศาสตร พิจารณาแลววาความรูความสามารถของบุคคลดังกลาวจะเปนประโยชนตอการ
เรียนการสอนและงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัย
คณะเกษตรศาสตร จึงขออนุมัติปรับวุฒกิ ารศึกษาของ นายสุทิน พรหมโชติ จาก
คุณวุฒิปริญญาโท เปน คุณวุฒิปริญญาเอก ในอัตราคาจาง 13,110.-บาท คาสวัสดิการ 7,420.-บาท ตั้งแต
วันที่ 27 มิถุนายน 2551
ขอมูลประกอบการพิจารณา
ตามประกาศรับสมัคร เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเปนพนักงานตําแหนง
อาจารย สังกัดคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2550 กําหนด
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง วา “ไดรับปริญญาโท หรือเอก ทางดานพืชสวน” ซึ่งผูผานการคัดเลือก คือ
นายสุทิน พรหมโชติ ไดใชคุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครเขาปฏิบัติงาน ภายหลังสภามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรอนุมัติปริญญา ตั้งแตวนั ที่ 27 มิถุนายน 2551
/มติที่ประชุม...
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มติที่ประชุม
อนุมัติปรับวุฒิการศึกษาของ นายสุทนิ พรหมโชติ เปนคุณวุฒปิ ริญญาเอก ตั้งแต
วันที่ 27 มิถุนายน 2551
5.5 การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่จางดวยเงินรายได
ตั้งแตป 2542 มหาวิทยาลัยของรัฐทุกแหงไดจางพนักงานทดแทนอัตราขาราชการ
ที่วางลง โดยสํานักงบประมาณไดจัดสรรเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน รายการคาใชจายบุคลากร
สําหรับจางพนักงานดังกลาว เมื่อไมสามารถบรรจุขาราชการได และงบประมาณทีไ่ ดรับการจัดสรรก็มีจํากัด
ในขณะที่จํานวนนักศึกษาและภารกิจของมหาวิทยาลัยมีมากขึ้น ทําใหมหาวิทยาลัยตองจางพนักงานและ
ลูกจางชั่วคราวโดยใชเงินรายได ปจจุบันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีพนักงานทีจ่ างดวยเงินรายได จํานวน
264 คน โดยแบงเปนพนักงานที่ผานกระบวนการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก จํานวน 149 คน และ
พนักงานที่มาจากการปรับสถานภาพจากลูกจางชั่วคราว จํานวน 115 คน
การบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณ)
ดําเนินการอยู 2 แนวทาง คือ 1) บรรจุจากนักเรียนทุนรัฐบาล 2) โดยวิธีการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก
โดยตรง โดยพนักงานจะไดรับเงินคาจางแรกบรรจุ คาสวัสดิการ และเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว
แตปจจุบนั คาตอบแทนสําหรับพนักงานทีจ่ างดวยงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน
รายการคาใชจา ยบุคลากร และเงินรายไดมคี วามแตกตางกัน คือ
คาตอบแทน
1. คาสวัสดิการ

2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

พนักงานทีจ่ างโดย
เงินงบประมาณ
เงินรายได
ไดรับ
ไดรับ ยกเวน พนักงานที่มาจากการปรับ
สถานภาพจากลูกจางชั่วคราว ในสังกัด
สํานักงานอธิการบดี สํานักคอมพิวเตอรและ
เครือขาย คณะเกษตรศาสตร และโครงการ
จัดตั้งสํานักบริหารทรัพยสินฯ จํานวน 48 ราย
ไดรับ
ไมไดรับ

ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และ
แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551 กําหนดวา
มาตรา 4 คํานิยามของ “พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา บุคคล
ซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจางใหทํางานในสถาบันอุดมศึกษา โดยไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากเงิน
งบประมาณแผนดิน หรือเงินรายไดของสถาบันอุดมศึกษา
/มาตรา 22...
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มาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2547 การบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการใหใชวิธีการสอบแขงขัน หรือสอบคัดเลือก
มาตรา 65/1 กําหนดใหการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานเปนไปตามที่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนด
ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานทีจ่ า งจากเงินงบประมาณ
ทั้งสองประเภทเปนไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อเปนการชวยเหลือคาครองชีพของพนักงานทีม่ ีแนวโนม
สูงขึ้นเรื่อย ๆ กอปรกับเพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ลดความขัดแยงระหวางบุคคลและ
หนวยงาน และลดอัตราการโอนยายเปลีย่ นงานอันกอใหเกิดความสูญเสียตอหนวยงาน
รองอธิการบดีฝายบริหาร จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
1. เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานที่จางดวยเงินรายได ตามมติครม.
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 และวันที่ 17 มิถุนายน 2551 คือ “ พนักงานที่ไดรบั คาจางไมถึงเดือนละ
11,700.- บาท ใหไดรับเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500.- บาท แตเมื่อรวมกับคาจางแลว ตองไม
เกินเดือนละ 11,700.- บาท
กรณีเงินทีไ่ ดรบั ตามวรรคหนึ่งรวมกันแลวไมถึงเดือนละ 8,200.-บาท ใหพนักงานไดรับเงินเพิ่มการ
ครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากคาจางอีกจนถึงเดือนละ 8,200.-บาท ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวนั ที่ 1 พฤษภาคม
2551 เปนตนไป”
ขอมูลประกอบการพิจารณา
ขณะนีพ้ นักงานที่จางดวยเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน รายการคาใชจาย
บุคลากร ไดรับเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตามหลักเกณฑเดิม คือ “ พนักงานทีไ่ ดรับคาจางไมถึงเดือนละ
11,000.- บาท ใหไดรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000.- บาท แตเมื่อรวมกับคาจางแลว ตอง
ไมเกินเดือนละ 11,000.- บาท
กรณีเงินทีไ่ ดรบั ตามวรรคหนึ่งรวมกันแลวไมถึงเดือนละ 7,700.-บาท ใหพนักงานไดรับเงิน
เพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิม่ ขึ้นจากคาจางอีกจนถึงเดือนละ 7,700.-บาท ทั้งนี้ มีผลตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม
2550 เปนตนไป”
เนื่องจากงบประมาณที่สํานักงบประมาณจัดสรรใหสําหรับการจางพนักงานในแต
ละปงบประมาณนั้น มิไดจดั สรรใหสําหรับการปรับเพิ่มเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามมติครม. เมื่อวันที่
13 พฤษภาคม 2551 และวันที่ 17 มิถุนายน 2551 และคุณโอภาส เขียววิชัย ที่ปรึกษาดานระบบบริหาร
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แจงวาขณะนี้ สกอ. อยูในระหวางการประสานงานกับ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ และเสนอให ครม. มีมติอนุมัติงบประมาณสําหรับการปรับเพิ่มดังกลาว ซึ่งที่ผานมา
ครม. จะอนุมตั ิใหยอนหลังตั้งแตวนั ที่ ครม. มีมติอนุมัตสิ ําหรับขาราชการและลูกจางประจํา
/มติที่ประชุม...
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อนุมัติใหพนักงานที่จางดวยเงินรายไดไดรบั เงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว ตั้งแตวันที่
มติที่ประชุม
1 พฤษภาคม 2551 เปนตนไป ทั้งนี้ สําหรับหนวยงานที่มิไดกันงบประมาณไวในปงบประมาณ 2551 ให
จัดทําประมาณการงบประมาณที่ตองใช และหากพิจารณาแลวงบประมาณไมเพียงพอ ใหแจงมหาวิทยาลัย
เพื่อจะไดพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุน และในปงบประมาณตอไปใหหนวยงานจัดสรรงบประมาณ
ไวสําหรับกรณีนี้ดวย โดยมอบหมายใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่ จัดทําหนังสือสํารวจงบประมาณไป
ยังหนวยงานตาง ๆ และหากหนวยงานไดใหคาตอบแทนหรือเงินชวยเหลืออื่น ๆ นอกเหนือจากขางตน ขอให
ระบุรายละเอียด เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

2. คาสวัสดิการสําหรับพนักงานที่จางดวยเงินรายได ตามแนวทางเดียวกับ
พนักงานที่จางดวยเงินงบประมาณ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีความเห็นวาควรกําหนดสวัสดิการใหเปนไปในแนวทางเดียวกับพนักงาน
ที่จางดวยเงินงบประมาณ แตเนื่องจากจําเปนตองใชงบประมาณมากพอสมควร ที่ประชุมจึงมีมติให
หนวยงานไปทบทวนการจายคาสวัสดิการตามแนวทางเดียวกับพนักงานที่จางดวยเงินงบประมาณ
วาหนวยงานมีงบประมาณเพียงพอสําหรับกรณีนี้หรือไม คณะจะสามารถจัดสรรงบประมาณใหไดเทาไหร
และคณะไดใหเงินคาตอบแทนอื่นนอกเหนือจากนี้หรือไม โดยใหโครงการจัดตั้งกองการเจาหนาที่จัดทํา
หนังสือสํารวจงบประมาณไปยังหนวยงานตาง ๆ โดยอาจจะตองเรียนเชิญคณบดีรว มประชุมพิจารณาหารือ
อีกครั้ง แลวจึงนําเสนอที่ประชุมพิจารณา

3. การปรับปรุงหลักเกณฑ และวิธีการปรับสถานภาพลูกจางชั่วคราวเปน
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยใชวิธีการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก แลวแตกรณี
เห็นชอบใหปรับปรุงหลักเกณฑ และวิธีการปรับสถานภาพลูกจางชั่วคราวเปน
มติที่ประชุม
พนักงานมหาวิทยาลัย โดยใชวิธีการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก แลวแตกรณี โดยมอบหมายใหโครงการจัดตัง้
กองการเจาหนาที่ และโครงการจัดตัง้ กองกฎหมาย ดําเนินการจัดทําประกาศแกไข แลวเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลพิจารณา

/ระเบียบวาระที่ 5.6…
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5. 6 รางกฎหมายที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา
โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
มีผลใชบังคับ ตั้งแตวนั ที่ 13 พฤศจิกายน 2547 เปนตนไป ซึ่งจากการปรับเปลี่ยนตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 มีผลกระทบตอกฎ ระเบียบ ขอบังคับ โดย
กําหนดใหองคกรที่รับผิดชอบ ไดแก คณะกรรมการขาราชพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)
ดําเนินการตรากฎหมายและอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2547 จํานวน 43 ฉบับ และใหสภาสถาบันอุดมศึกษาออกขอบังคับตามอนุบัญญัติ จํานวน 28 ฉบับ
ซึ่งเปนขอบังคับดานการบริหารงานบุคคล จํานวน 18 ฉบับ และดานกฎหมาย วินยั จรรยาบรรณ
การลงโทษทางวินยั จํานวน 10 ฉบับ
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่รวมกับโครงการจัดตั้งกองกฎหมาย ไดจัดทําราง
ขอบังคับซึ่งออกตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 โดย
การจัดทําโครงการและแตงตั้งคณะทํางาน ซึ่งไดเรียนเชิญ คุณขจร จิตสุขุมมงคล ผูอํานวยการสํานักนิตกิ าร
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มาชวยพิจารณากฎหมายทีย่ กรางขึ้น เมื่อวันที่ 24 - 25 กรกฎาคม
2551 และแกไขรางกฎหมายใหสมบูรณขึ้น จึงขอนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล เพื่อพิจารณาราง
กฎหมายที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 8 ฉบับ ดังนี้
5.6.1 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการสอบสวนพิจารณาทางวินยั พ.ศ...
หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 17 และมาตรา 65/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กําหนดใหหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินยั การดําเนินการทางวินยั การออกจากราชการ การอุทธรณและ
การรองทุกข และการพิจารณาตําแหนงวิชาการ สําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประกอบกับประกาศ ก.พ.อ. เรือ่ ง
มาตรฐานการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินยั ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
และมาตรฐานการดําเนินการทางวินยั กับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งพนจากราชการไปแลว
พ.ศ. 2550 ไดกําหนดมาตรฐานการดําเนินการเพื่อเปนแนวทางใหสถาบันอุดมศึกษาออกกฎหมาย
/ดังนั้น…
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ดังนั้น จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณา
ทางวินยั และผูมีอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
สาระสําคัญ
1. หมวด 1 ความทั่วไป
1.1 ขาราชการผูใดถูกกลาวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรวาไดกระทําผิดวินยั หรือ
ผูบังคับบัญชาพบวากระทําผิดวินยั ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน และสอบสวนโดย
ไมชักชา
1.2 การนับระยะเวลาการดําเนินการ
2. หมวด 2 คณะกรรมการสอบสวน
2.1 ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
2.2 องคประกอบคณะกรรมการสอบสวน : ขาราชการ หรือพนักงาน อยางนอย 3 คน
- ประธาน ตําแหนงไมต่ํากวาหรือเทียบไดไมต่ํากวาผูถูกกลาวหา
- กรรมการ อยางนอย 2 คน
- กรรมการ ตองมีผูดํารงตําแหนงนิติกร หรือมีปริญญาทางกฎหมาย อยางนอย 1 คน
2.3 องคประกอบของคําสั่งแตงตั้งกรรมการสอบสวน
2.4 การแจงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
3. หมวด 3 การคัดคานคณะกรรมการสอบสวน
3.1 สิทธิของผูถูกกลาวหาในการคัดคานผูไดรับแตงตั้งเปนกรรมการสอบสวน และเหตุ
แหงการคัดคาน
3.2 วิธีการคัดคาน
3.3 การเปลี่ยนแปลงผูไดรับการแตงตัง้ เปนกรรมการสอบสวน
4. หมวด 4 การดําเนินการสอบสวน
5. หมวด 5 การลงมติและรายงานการสอบสวน
6. หมวด 6 การสอบสวนพนักงาน ใหนําความในหมวด 1 ถึง 5 มาใชบังคับโดยอนุโลม
7. บทเฉพาะกาล การแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับให
คณะกรรมการสอบสวนดําเนินการตามกฎหมายทีใ่ ชอยูก อนขอบังคับนี้ สวนการพิจารณาสั่งการของผูมี
อํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนใหดาํ เนินการตามขอบังคับนี้
/ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา…
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ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
1. รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. ....
2. รางแบบฟอรมที่เกี่ยวของ
2.1 แบบ สว. 1 : คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
2.2 แบบ สว. 2 : บันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาตามขอ 21
2.3 แบบ สว. 3 : บันทึกการแจงและรับทราบขอกลาวหาและสรุปพยานหลักฐานที่
สนับสนุนขอกลาวหา ตามขอ 22
2.4 แบบ สว. 4 : บันทึกถอยคําของผูถูกกลาวหา
2.5 แบบ สว. 5 : บันทึกถอยคําพยานของฝายกลาวหา/ฝายถูกกลาวหา
2.6 แบบ สว. 6 : รายงานสอบสวน
เอกสารประกอบการประชุม
1. รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขใน
การสอบสวนพิจารณาทางวินัย พ.ศ. ....
2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินยั
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการดําเนินการทางวินัยกับขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งพนจากราชการไปแลว พ.ศ. 2550
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

5.6.2 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการสั่งพักราชการหรือ
การสั่งใหออกจากราชการไวกอน พ.ศ....
หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 17 และมาตรา 65/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กําหนดใหหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินยั การดําเนินการทางวินยั การออกจากราชการ การอุทธรณและ
การรองทุกข และการพิจารณาตําแหนงวิชาการ สําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
/ใหเปนไปตาม...
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ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประกอบกับประกาศ ก.พ.อ. เรือ่ ง
มาตรฐานการสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2550 ไดกําหนดมาตรฐานการดําเนินการเพื่อเปนแนวทางใหสถาบันอุดมศึกษาออกขอบังคับตามความ
ในมาตรา 50 ซึ่งกําหนดใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสั่งพักราชการ
หรือการสั่งใหออกจากราชการไวกอน และผลแหงการสัง่ พักราชการหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอ น
ดังนั้น จึงสมควรกําหนดขอบังคับวาดวยการสั่งพักหรือการสั่งใหออกจากราชการไวกอน
สําหรั บ ขา ราชการพลเรือ นในสถาบั น อุ ด มศึก ษา และพนั กงานในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา ของมหาวิ ทยาลั ย
อุบลราชธานี เพื่ออนุวัตรใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗

สาระสําคัญ
1. ขอบังคับนี้ใชบังคับกับขาราชการและพนักงาน
2. อธิการบดีจะสั่งใหผูใดพักราชการไดก็ตอเมื่อมีเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
2.1 ถูกตั้งกรรมการสอบสวนหรือถูกฟองคดีอาญา หรือตองหาวากระทําความผิด
อาญาในเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตตอหนาที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติ หรือพฤติการณอัน
ไมนาไววางใจ และผูที่ถูกฟองนั้นพนักงานอัยการมิไดรับเปนทนายแกตางให และอธิการบดีพิจารณาเห็นวา
ถาใหอยูในหนาที่ราชการอาจเกิดความเสียหายแกราชการ
2.2 มีพฤติการณที่แสดงวาถาคงอยูในหนาที่ราชการจะเปนอุปสรรคตอการสอบสวน
หรือกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอย
2.3 ผูนั้นเปนผูถูกจับในคดีอาญาหรือตองจําคุกโดยคําพิพากษาและไดถูกควบคุม ขัง
หรือตองจําคุกเปนเวลาติดตอกันเกินกวาสิบหาวันแลว
2.4 ผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนและตอมามีคําพิพากษาถึงที่สุดวาเปนผูกระทําผิด
อาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น
หรือผูนั้นถูกตั้งกรรมการสอบสวนภายหลังที่มีคําพิพากษาถึงที่สุดวา
เปนผูกระทําผิดอาญาในเรื่องที่สอบสวนนั้น และอธิการบดีเห็นวาขอเท็จจริงที่ปรากฏตามคําพิพากษาได
ความประจักษชัดอยูแลววาการกระทําผิดอาญาของผูนั้นเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
3. การสั่งพักราชการใหสั่งพักไดตลอดเวลาที่มีการสอบสวน เวนแตผูถูกสั่งพักไดรอง
ทุกขและผูมีอํานาจพิจารณาเห็นวาคํารองทุกขฟงขึ้น และก็ใหสั่งใหผูนั้นกลับเขามาปฏิบัติหนาที่ราชการกอน
การสอบสวนพิจารณาเสร็จสิ้นได ซึ่งการรองทุกขตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับ
เรื่องรองทุกข
/4. กรณีถูกกลาวหา…
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4. กรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยรายแรงจนถูกตั้งกรรมการสอบสวนหลายคดี หรือ
ถูกฟองคดีอาญาหลายคดี เวนแตเปนความผิดลหุโทษ หรือความผิดกระทําโดยประมาท หรืออัยการรับเปน
ทนายแกตางให ถาจะสั่งพักราชการสั่งพักทุกสํานวนทุกคดี และถาภายหลังกระทําความผิดวินัยรายแรงจนถูก
ตั้งกรรมการสอบสวนเพิ่มขึ้น หรือถูกฟองคดีอาญาเพิ่มขึ้น ใหสั่งพักราชการในสํานวนหรือคดีที่เพิ่มขึ้นดวย
5. การสั่ง พั ก ราชการ ห า มสั่ งพั ก ยอ นหลั ง ไปก อนวั น ออกคํ า สั่ง เว น แต เป น ผูถู ก จับ ใน
คดีอาญาหรือตองจําคุกโดยคําพิพากษา ใหสั่งพักยอนหลังไปถึงวันถูกคุมขัง หรือตองจําคุก หรือคําสั่งเดิม
ไมชอบ ตองแกไขใหถูกตอง และใหสั่งพักราชการตามวันที่ออกคําสั่งเดิม
6. การแจงคําสั่งพักราชการ
7. เมื่อขาราชการถูกสั่งใหพักราชการ และอธิการบดีเห็นวาการสอบสวนอาจไมแลวเสร็จ
โดยเร็ว อธิการบดีอาจสั่งใหออกจากราชการไวกอน
8. การสั่งขาราชการที่ดํารงตําแหนงระดับ10 ขึ้นไป หรือตําแหนงศาสตราจารย ออกจาก
ราชการไวกอน ใหนําความกราบบังคับทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการใหพนจากตําแหนง
9. การดําเนินการภายหลังทราบผลการสอบสวน......

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการสั่งพักราชการหรือการสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอน พ.ศ. ....

เอกสารประกอบการประชุม
1. รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการสั่งพักราชการหรือการสั่งใหออกจาก
ราชการไวกอน พ.ศ. ....
2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการสั่งพักหรือสั่งใหออกจากราชการไวกอนของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550
3. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

/5.6.3 รางขอบังคับ...
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5.6.3 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใหออกจากราชการ
กรณีเจ็บปวยจนไมอาจปฏิบตั ิหนาที่ไดอยางสม่ําเสมอ พ.ศ....
หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 17 มาตรา 65/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กําหนดใหหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินยั การดําเนินการทางวินยั การออกจากราชการ การอุทธรณและ
การรองทุกข และการพิจารณาตําแหนงวิชาการ สําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา และมาตรา 57 กําหนดใหผูมีอํานาจหรือสภา
สถาบันอุดมศึกษาสั่งใหขาราชการออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน อันเนื่องมากจาก
สาเหตุใน 9 กรณี ซึ่งการสั่งใหออกจากราชการดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับสภา
สถาบันอุดมศึกษา
ดังนั้น จึงสมควรกําหนดขอบังคับวาดวยการใหออกจากราชการ กรณีเจ็บปวยจน
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดอยางสม่ําเสมอ สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในน
สถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่ออนุวัตรใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
สาระสําคัญ
1. ขอบังคับนี้ใชบังคับกับขาราชการและพนักงานแตพนักงานไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จ
บํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
2. ผูใดเจ็บปวยจนไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดอยางสม่ําเสมอใหผูมีอํานาจบรรจุแตงตั้ง หรือสภา
มหาวิทยาลัยสั่งใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนได
3. การสั่งใหออกจากราชการกรณีนี้ใหมหาวิทยาลัยตั้งกรรมการสอบสวน เวนแตเจ็บปวย
จนไมสามารถปฏิบัติงานไดและมีหลักฐานหรือใบรับรองแพทยแสดงถึงอาการเจ็บปวย จะสั่งใหออกโดยไม
ตั้งกรรมการสอบสวนก็ได ทั้งนี้ ตองใหขาราชการทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสโตแยงและ
แสดงพยานหลักฐาน
ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใหออกจากราชการ กรณีเจ็บปวย
จนไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดอยางสม่ําเสมอ พ.ศ. ....
/เอกสารประกอบการประชุม...
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เอกสารประกอบการประชุม
1. รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใหออกจากราชการ กรณีเจ็บปวย
จนไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดอยางสม่ําเสมอ พ.ศ. ....
2. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
เพื่อใหการใหออกจากราชการ กรณีเจ็บปวยจนไมอาจปฏิบัติหนาทีไ่ ดอยาง
มติที่ประชุม
สม่ําเสมอเปนไปดวยความเปนธรรมและชัดเจน จึงมอบหมายใหโครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่
และโครงการจัดตัง้ กองกฎหมาย กําหนดลักษณะของการปฏิบัตงิ านทีไ่ มสม่ําเสมอวามีลักษณะอยางไร
หรือขาดงานกีว่ ัน หรือตองพักรักษาตัวกีว่ ันตามคําสั่งแพทย เปนตน แลวจึงนําเสนอรางขอบังคับให
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอีกครั้ง

5.6.4 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใหออกจากราชการ
กรณีสมัครไปปฏิบตั ิงานใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการ พ.ศ....
หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 17 มาตรา 65/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กําหนดใหหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินยั การดําเนินการทางวินยั การออกจากราชการ การอุทธรณและ
การรองทุกข และการพิจารณาตําแหนงวิชาการ สําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา และมาตรา 57 กําหนดใหผูมีอํานาจหรือสภา
สถาบันอุดมศึกษาสั่งใหขาราชการออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน อันเนื่องมากจาก
สาเหตุใน 9 กรณี ซึ่งการสั่งใหออกจากราชการดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับสภา
สถาบันอุดมศึกษา
ดังนั้น จึงสมควรกําหนดขอบังคับวาดวยการใหออกจากราชการกรณีสมัครไปปฏิบัติงาน
ใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการ สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่ออนุวัตรใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
/สาระสําคัญ…
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สาระสําคัญ
1. ขอบังคับนี้ใชบังคับกับขาราชการและพนักงานแตพนักงานไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จ
บํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
2. การใหขาราชการออกจากราชการในกรณีนี้ ตองคํานึงถึงผลกระทบตอการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยและผลประโยชนขอทางราชการ หากมีผลกระทบมหาวิทยาลัยจะไมอนุมัติก็ได
3. ผู ป ระสงค จ ะไปปฏิ บั ติ ง านใด ๆ ตามความประสงค ข องทางราชการให ยื่ น หนั ง สื อ
(ตามแบบฟอรมที่แนบทาย) แสดงความจํานงตอผูบังคับบัญชาไปตามลําดับจนถึงอธิการบดี

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
1. รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใหออกจากราชการ กรณี
สมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการ พ.ศ. ....
2. รางแบบคําขอออกจากราชการกรณีสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของ
ทางราชการ

เอกสารประกอบการประชุม
1. รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใหออกจากราชการ กรณีสมัครไป
ปฏิบัติงานใด ๆ ตามความประสงคของทางราชการ พ.ศ. ....
2. แบบคําขอออกจากราชการกรณีสมัครไปปฏิบัติงานใด ๆตามความประสงคของ
ทางราชการ
3. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

/5.6.5 รางขอบังคับ…
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5.6.5 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการออกจากราชการกรณี
ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลักษณะตองหามในการเขารับราชการ พ.ศ....
หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 17 มาตรา 65/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กําหนดใหหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินยั การดําเนินการทางวินยั การออกจากราชการ การอุทธรณและ
การรองทุกข และการพิจารณาตําแหนงวิชาการ สําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา และมาตรา 57 กําหนดใหผูมีอํานาจหรือสภา
สถาบันอุดมศึกษาสั่งใหขาราชการออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน อันเนื่องมากจาก
สาเหตุใน 9 กรณี ซึ่งการสั่งใหออกจากราชการดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับสภา
สถาบันอุดมศึกษา
ดังนั้น จึงสมควรกําหนดขอบังคับวาดวยการออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติหรือมี
ลักษณะตองหามในการเขารับราชการ สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่ออนุวัตรใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
สาระสําคัญ
1. ขอบังคับนี้ใชบังคับกับขาราชการและพนักงานแตพนักงานไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จ
บํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
2. ผูใดขาดคุณสมบัติไมมีสัญชาติไทย ดํารงตําแหนงทางการเมือง เปนกรรมการพรรค
การเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง เปนบุคคลลมละลาย ใหผูนั้นรายงานใหอธิการบดีทราบทันที
และใหมหาวิทยาลัยสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ หากผูนั้นไมรายงานใหอธิการบดีทราบ หรือรายงานเท็จ
หรือปกปดความจริง หรือไมรายงานเพราะไมรูอันเปนเพราะความประมาทเลินเลออยางรายแรงของผูนั้นเอง
เมื่อมหาวิทยาลัยตรวจสอบขอเท็จจริงแลวใหออกคําสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ แตทั้งนี้ ตองใหโอกาสผูนั้น
ทราบขอเท็จจริง
3. ผูใดมีพฤติกรรมที่แสดงใหเห็นวามีสติไมสมประกอบ ไมรูผิดชอบ หรือรูสึกผิดชอบใน
บางครั้ง ใหสงตัวผูนั้นไปรับการตรวจทางการแพทยเพือ่ วินิจฉัยสภาพความสมบูรณทางจิตใจ และเมื่อเห็นวา
ผูนั้นมีลักษณะเปนโรคทางจิตอยางรุนแรงและเดนชัดอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน หรือวิกลจริต
ฟนเฟอน หรือเปนคนเสมือนไรความสามารถใหอธิการบดีสั่งใหผูนั้นออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญ
/กรณีผูนั้น…
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กรณีผูนั้นไมยอมไปพบแพทยเพื่อรับการตรวจใหมหาวิทยาลัยตรวจสอบขอเท็จจริง โดยให
ผูนั้นมีโอกาสทราบขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสโตแยงและแสดงพยานหลักฐานอยางเต็มที่ เมื่อผล
การตรวจสอบพบวาไมควรใหรับราชการตอไป เพราะมีลกั ษณะตองหามตามขางตน ใหอธิการบดีสั่งใหผูนั้น
ออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญ
4. ผูใดเจ็บปวยเรื้อรังเปนเวลาติดตอกันเกินกวา 6 เดือนขึ้นไป จนไมสามารถปฏิบัติราชการ
ไดและผลการตรวจสอบขอเท็จจริงพบวาแมจะรักษาเกิน 6 เดือนก็ไมอาจหายขาดได หรือผูนั้นปวยเปนโรค
ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.อ. ใหถือวาผูนนั้ เปนคนเสมือนไรความสามารถ ใหอธิการบดีสั่งใหผูนั้นออกจาก
ราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเพราะเหตุทุพพลภาพ

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะตองหามในการเขารับราชการ พ.ศ. ....

เอกสารประกอบการประชุม
1. รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะตองหามในการเขารับราชการ พ.ศ. ....
2. กฎ ก.พ.อ. วาดวยโรคที่มลี ักษณะตองหามเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2549
3. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

/5.6.6 รางขอบังคับ…
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5.6.6 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใหออกจากราชการ กรณี
ไมเปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขหรือบกพรองใน
ศีลธรรมอันดี พ.ศ....
หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 17 มาตรา 65/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กําหนดใหหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินยั การดําเนินการทางวินยั การออกจากราชการ การอุทธรณและ
การรองทุกข และการพิจารณาตําแหนงวิชาการ สําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา และมาตรา 57 กําหนดใหผูมีอํานาจหรือสภา
สถาบันอุดมศึกษาสั่งใหขาราชการออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน อันเนื่องมากจาก
สาเหตุใน 9 กรณี ซึ่งการสั่งใหออกจากราชการดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับสภา
สถาบันอุดมศึกษา
ดังนั้น จึงสมควรกําหนดขอบังคับวาดวยการใหออกจากราชการ กรณีไมเปน
ผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ ปนประมุขหรือบกพรองในศีลธรรม
อันดี สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพื่ออนุวัตรใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗

สาระสําคัญ
1. ขอบังคับนี้ใชบังคับกับขาราชการและพนักงานแตพนักงานไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จ
บํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
2. ผูใดถูกกลาวหาวาเปนผูขาดคุณสมบัติของการเปนขาราชการกรณีไมเปน
ผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขหรือบกพรองในศีลธรรม
อันดี ใหผูบังคับบัญชารายงานตออธิการบดีภายใน 5 วันนับแตทราบเหตุ และแตงตั้งกรรมการสอบสวนโดย
ดวน
3. เมื่อผลการสอบสวนพบวาผูนั้นขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามที่ถูกกลาวหา
ใหอธิการบดีสั่งใหผูนั้นออกจากราชการ โดยมีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.อ. ภายใน 30 วันนับจากวันไดรับแจง
คําสั่ง
กรณีพนักงานมีสิทธิอุทธรณตอสภามหาวิทยาลัยภายใน 30 วันนับจากวันไดรับแจงคําสั่ง
/ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา…
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ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใหออกจากราชการ กรณี
ไมเปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขหรือบกพรองใน
ศีลธรรม อันดี พ.ศ. ....

เอกสารประกอบการประชุม
1. รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใหออกจากราชการ กรณี
ไมเปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขหรือบกพรองใน
ศีลธรรม อันดี พ.ศ. ....
2. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

5.6.7 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใหขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการ กรณีถูกจําคุกในกรณีความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ พ.ศ....
หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 17 มาตรา 65/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กําหนดใหหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินยั การดําเนินการทางวินยั การออกจากราชการ การอุทธรณและ
การรองทุกข และการพิจารณาตําแหนงวิชาการ สําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา และมาตรา 57 กําหนดใหผูมีอํานาจหรือสภา
สถาบันอุดมศึกษาสั่งใหขาราชการออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน อันเนื่องมากจาก
สาเหตุใน 9 กรณี ซึ่งการสั่งใหออกจากราชการดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับสภา
สถาบันอุดมศึกษา
/ดังนั้น...
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ดังนั้น จึงสมควรกําหนดขอบังคับวาดวยการใหขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการกรณีถูกจําคุกในกรณีความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ สําหรับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่ออนุวัตรใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
สาระสําคัญ
1. ขอบังคับนี้ใชบังคับกับขาราชการและพนักงานแตพนักงานไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จ
บํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
2. ผูใดตองรับโทษจําคุกโดยคําสั่งศาลหรือโดยคําพิพากษาถึงที่สุดในความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ แตยังไมถึงกับจะตองถูกปลดออกหรือไลออก ผูมีอํานาจจะสั่งใหผูนั้น
ออกจากราชการก็ได
3. การใหออกจากราชการตามขอ 2 ใหสั่งใหออกตั้งแตวนั ที่ตองจําคุกโดยคําสั่งหรือโดยคํา
พิพากษาของศาล
4. คําสั่งใหออกตองระบุชื่อตําแหนงของผูถ ูกสั่งใหออก เหตุที่สั่งใหออก และใหระบุวาผู
ถูกสั่งใหออกมีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.อ. ภายใน 30 วันนับจากวันไดรับแจงคําสั่ง กรณีพนักงานมีสิทธิอุทธรณ
ตอสภามหาวิทยาลัยภายใน 30 วันนับจากวันไดรับแจงคําสั่ง
5. เมื่อมีคําสั่งใหออกจะตองแจงคําสั่งใหผนู ั้นทราบพรอมทั้งสําเนาคําสั่งใหดว ยโดยพลัน
6. การสั่งใหผูดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 10 ขึ้นไปหรือเทียบเทา และตําแหนงศาสตราจารย
ออกจากราชการใหดําเนินการกราบบังคับทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการใหพน จากตําแหนงนับแตวนั ออก
จากราชการ
7. ใหถือวันทีล่ งลายมือชื่อรับทราบคําสั่งใหออกจากราชการเปนวันรับทราบคําสั่งเพื่อ
ประโยชนในการนับระยะเวลาอุทธรณ
หากผูใดไมยอมลงลายมือชื่อรับทราบคําสั่ง ใหผูบังคับบัญชาบันทึกสาเหตุ วันเดือนป เวลา
และสถานที่ พรอมทั้งพยานรูเห็นไวเปนหลักฐาน หรือสงสําเนาทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับไปตามที่อยู
ตามหลักฐานของทางราชการ เมื่อพน 15 วันนับแตวนั ที่ปรากฎในใบตอบรับทางไปรษณียใหถือวาผูนั้น
ทราบคําสั่งแลว
8. ขาราชการผูใดถูกสั่งใหออกจากราชการมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน

/ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา…
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ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใหขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการกรณีถูกจําคุกในกรณีความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ พ.ศ. ....

เอกสารประกอบการประชุม
1. รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใหขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการกรณีถูกจําคุกในกรณีความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ พ.ศ. ....
2. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

5.6.8 รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใหออกจากราชการ
กรณีถูกสอบสวนวากระทําผิดวินัยอยางรายแรงแตผลการสอบสวนไมอาจลงโทษทางวินัยอยางรายแรง พ.ศ....

หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 17 มาตรา 65/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 กําหนดใหหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินยั การดําเนินการทางวินยั การออกจากราชการ การอุทธรณและ
การรองทุกข และการพิจารณาตําแหนงวิชาการ สําหรับขาราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา และมาตรา 57 กําหนดใหผูมีอํานาจหรือสภา
สถาบันอุดมศึกษาสั่งใหขาราชการออกจากราชการเพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน อันเนื่องมากจาก
สาเหตุใน 9 กรณี ซึ่งการสั่งใหออกจากราชการดังกลาวใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับสภา
สถาบันอุดมศึกษา
/ดังนั้น...
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ดังนั้น จึงสมควรกําหนดขอบังคับวาดวยการใหออกจากราชการ กรณีถูกสอบสวน
วากระทําผิดวินัยอยางรายแรงแตผลการสอบสวนไมอาจลงโทษทางวินยั อยางรายแรง สําหรับขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่ออนุวัตร
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
สาระสําคัญ
1. ขอบังคับนี้ใชบังคับกับขาราชการและพนักงานแตพนักงานไมมีสิทธิไดรับบําเหน็จ
บํานาญตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
2. ผูใดถูกสอบสวนวากระทําผิดวินยั รายแรง แตผลการสอบสวนไมอาจลงโทษทางวินัย
รายแรงได ซึ่งการกระทําผิดนั้นทําใหมีมลทินหรือมัวหมอง และอธิการบดีเห็นวา หากใหรับราชการตอไปจะ
เปนการเสียหายแกทางราชการ ใหอธิการบดีสั่งใหขาราชการผูนั้นออกจากราชการ เพื่อรับบําเหน็จบํานาญเหตุ
ทดแทนตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
3. เมื่อสั่งใหออกตามขอ 2 แลวใหรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ หากสภามหาวิทยาลัย
เห็นวาอธิการบดีมิไดดําเนินการทางวินยั หรือมิไดสั่งใหออกจากราชการโดยเครงครัดหรือเปนธรรม จะสั่งให
อธิการบดีทบทวนการดําเนินการและสั่งการใหมใหถูกตองเหมาะสมได
4. ขาราชการมีสิทธิอุทธรณตอ ก.พ.อ. ภายใน 30 วันนับจากวันไดรับแจงคําสั่ง กรณี
พนักงานมีสิทธิอุทธรณตอสภามหาวิทยาลัยภายใน 30 วันนับจากวันไดรับแจงคําสั่ง

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใหออกจากราชการ กรณี
ถูกสอบสวนวากระทําผิดวินยั อยางรายแรงแตผลการสอบสวนไมอาจลงโทษทางวินัยอยางรายแรง พ.ศ. ....

เอกสารประกอบการประชุม
1. รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใหออกจากราชการ กรณี
ถูกสอบสวนวากระทําผิดวินยั อยางรายแรงแตผลการสอบสวนไมอาจลงโทษทางวินยั อยางรายแรง พ.ศ. ....
2. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
/ระเบียบวารที่ 6 ...
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ระเบียบวารที่ 6

เรื่องอื่น ๆ
6.1 บุคลากรขออนุมัติลาศึกษา
ดวยคณะศิลปศาสตร มีความประสงคให นายทรงภพ ขุนมธุรส พนักงานใน
สถาบัน อุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร มีกําหนด 4 ป ตั้งแตวนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2551 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ดวยทุนโครงการ
เครือขายเชิงกลยุทธเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ
ประจําป 2551 (ทุนประเภท 1ก) โดยไมไดรับคาจางระหวางลาศึกษา เนื่องจากบุคคลดังกลาวยังไมพน
การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและปฏิบัติงานยังไมครบ 1 ป เพื่อใหเปนไปตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 12/2548 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2548 กรณีการขออนุมัติลาศึกษา
ฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย ของพนักงานไมเปนไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑที่กําหนด ใหโครงการ
จัดตั้งกองการเจาหนาที่ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณา ในการนี้
โครงการจัดตัง้ กองการเจาหนาที่ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาอนุมัตกิ ารลา
ศึกษาของบุคคลดังกลาว
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. คุณสมบัตผิ ูประสงคขออนุมัติลาศึกษาภายในประเทศ
- อายุไมเกิน 45 ป นับถึงวันที่เริ่มตนเปดภาคการศึกษา
- พนการทดลองปฏิบัติหนาทีร่ าชการแลว
- ผูบังคับบัญชาตั้งแตหวั หนาภาควิชา ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึน้ ไป รับรอง
วาเปนผูมีความประพฤติดี และตั้งใจปฏิบัติหนาที่ราชการ
- ไมอยูในระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินยั หรือถูกฟองคดีอาญา เวนแต
กรณีถูกฟองคดีอาญาในความผิดที่ไมอยูในขายตองรอการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามกฎ
ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน
- มีเวลาปฏิบัติราชการภายหลังจบการศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ป เวนแต เปน
การศึกษาตอเนื่องกับสาขาวิชาที่เคยไดรับอนุมัติเดิม
- กรณีขาดคุณสมบัติตาม ขอ 1.1 หากอธิการบดีเห็นวามีเหตุผลและความจําเปน
อยางยิ่ง จะพิจารณาอนุมัตใิ หไปศึกษาตอเปนกรณีพเิ ศษได ทั้งนี้ ตองมีระยะเวลา
กลับมาปฏิบัติราชการชดใชเปนเวลาเทากับระยะ เวลาทีใ่ ชในการศึกษา

/2. มติที่ประชุม...
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2. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน ครัง้ ที่ 9/2546
วันที่ 24 กรกฎาคม 2546 :
ที่ประชุมไดมีมติเกีย่ วกับการลาศึกษาเต็มเวลา และการจายคาจางระหวางลาศึกษาเต็ม
เวลา สําหรับพนักงานในมหาวิทยาลัย ดังนี้
ลาศึกษาเต็มเวลา ใหคณะ / หนวยงาน เปนผูพิจารณา
การจายคาจางหรือการจางบุคคลทดแทนระหวางลา สําหรับพนักงานที่จางดวยเงิน
งบประมาณหรือเงินรายได ใหขึ้นอยูกับเหตุผลความจําเปน และดุลยพินิจของตนสังกัด ทั้งนี้ การจายคาจาง
หรือการจางบุคคลทดแทนระหวางลาศึกษา ใหเบิกจายจากเงินงบประมาณหรือเงินรายไดของหนวยงานกอน
หากไมเพียงพอใหขออนุมัติเบิกจายจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม

อนุมัติ

6.2 ขออนุมัติเปดรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือ
เปดสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให นายอภิศักดิ์ ภูพิพฒ
ั น ขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงผูชว ยศาสตราจารย ระดับ 8 เลขประจําตําแหนง 193 อัตรา
เงินเดือน 28,100.-บาท สังกัดสํานักงานเลขานุการ คณะศิลปศาสตร โอนไปรับราชการ ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตั้งแตวนั ที่ 2 ตุลาคม 2551 เปนตนไป นัน้
เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางตอเนื่อง คณะศิลปศาสตร
จึงขออนุมัติเปดรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือเปดสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเปน
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงอาจารย สาขาภาษาอังกฤษ แทนอัตราที่โอนยาย โดยกําหนด
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง คือ คุณวุฒิปริญญาโท หรือเอก ทางดานภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ
วรรณคดี วรรณคดีเปรียบเทียบ ภาษาศาสตร (ภาษาอังกฤษ) หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับภาษาอังกฤษ
มติที่ประชุม

อนุมัติ

ปดประชุมเวลา

13.00 น.

(นางสาวสิริรัตน วงษทอง)
ผูจดรายงานการประชุม

(นายสุภชัย หาทองคํา)
ผูตรวจรายงานการประชุม
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ที่ประชุมไดรบั รองรายงานนี้แลว ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่
9/2551

( ศาสตราจารยประกอบ วิโรจนกูฏ )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

